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 للموردين واألطراف الثالثة UPMمدونة 

 تمت الموافقة من قبل الفريق التنفيذي للمجموعة

 للموردين واألطراف الثالثة UPMمدونة 

 

 المقدمة
 

ألن تصبح شريكة جديرة بالثقة في األعمال، وتعتبر أّن الممارسات المسؤولة واألخالقية تؤّسس لقيمة طويلة األمد لكل  UPMتسعى 

التزامها بالنزاهة في مدونة قواعد السلوك. نستند في أعمالنا على مبدأ  UPMوالمساهمين على حد سواء. وقد وثّقت  UPMمن 

أساسي يتمحور حول عدم المساومة على معايير النزاهة مهما كانت الظروف، ونتوقع من الموردين ووسطاء الطرف الثالث الثبات 

 فعل المثل. 

 

ووسطاء الطرف الثالث )كالوكالء أو المستشارين أو المرشدين أو شركاء المشاريع المشتركة أو  UPMيجب أن يمتثل جميع موردي 

للموردين واألطراف الثالثة هذه.  UPM( للمعايير المحددة في مدونة UPMالشركاء المحليين أو الموزعين الذين يعملون بالنيابة عن 

من جميع الموردين واألطراف الثالثة الذين  UPMدنى لمستوى األداء الذي تطلبه وتحدد مدونة الموردين واألطراف الثالثة الحد األ

 تتعامل معهم.

 

 على الويب.  UPMللموردين واألطراف الثالثة على موقع  UPMيتوفر أحدث إصدار من مدونة 

 

 

 التزام بالنزاهة .1

 :UPMيتوجب على المورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع 

 ن واألنظمة المنطبقة.االمتثال لكل القواني 

  إعالمUPM  على الفور في حال تعذر على المورد أو الطرف الثالث االمتثال لمدونةUPM .للموردين واألطراف الثالثة 

 

 احترام األشخاص وحقوق اإلنسان .2

 :UPMيتوجب على المورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع 

  في ميثاق  10االنسان واالتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية والمبادئ الـ االمتثال إلعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق

 العالمي لألمم المتحدة.

  احترام حقوق اإلنسان العالمية كحرية التفكير والرأي والتعبير والدين والحق في التجمع بشكل سلمي، باإلضافة إلى عدم

 العرق أو العمر أو الجنسية أو الجنس أو التوجه الجنسي. وجود أي شكل من أشكال التمييز باالستناد مثالً إلى

  احترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتشريعات المحلية المتعلقة بوقت العمل والتعويض، وذلك لضمان عدم وجود أي

أو أنشطتها وعدم توظيف عمال تحت سن الـ  UPMشكل من أشكال العمل القسري أو عمالة األطفال في أي من عمليات 

على  UPM. وفي حال اكتشاف عمل قسري أو عمالة األطفال في العمليات، يجب أن يُعلم المورد أو الطرف الثالث 15

 .UPMالفور ويتعهد بمعالجة الوضع بما يتوافق مع المبادئ التي توافق عليها 

  الذين تطالهم العمليات وسالمتهم وأمانهم.ضمان صحة الموظفين والزوار وغيرهم من األشخاص 

  االمتثال لمتطلبات األمان فيUPM .أثناء العمل في منشآتها أو زيارتها وإجراء تدريب السالمة الضروري 

 

 

 

 االهتمام بالتأثير البيئي وسالمة المنتجات  .3

 :UPMيتوجب على المورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع 
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 للموردين واألطراف الثالثة UPMمدونة 

 

 ى البيئة على مستوى األرض والمياه والتنوع البيولوجي والهواء.الحد من التأثير السلبي عل 

  إدارة أي فضالت تنتج من العمليات أو من المنتجات أو من أصول العمالء التي بحوزتها، بما في ذلك معالجة الفضالت

 الخطرة وفقًا للتشريعات وإرشادات الشركة المصنعة.

 

 عدم التسامح مع الفساد والرشوة .4

 :UPMلمورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع يتوجب على ا

  ،عدم دفع رشاوى أو إعطائها أو تقديمها إلى مسؤولين حكوميين أو أفراد، أو الموافقة عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 مهما كانت الظروف.

  الظروف.عدم تلقي رشوة أو طلبها أو قبولها من أي طرف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مهما كانت 

 .االمتناع عن أي نشاط يمكن أن يعطي انطباًعا بالرشوة أو الفساد أو غيرها من األعمال غير الالئقة 

 .المحافظة على إجراءات مالئمة لتجنب الفساد والرشوة في العمليات 

  إبالغUPM  على الفور عند مالحظة فساد أو رشوة بين موظفيUPM. 

 

 شفافية العمل .5

 :UPMرف الثالث الذي يتعامل مع يتوجب على المورد/الط

 .أن يكون كيانًا قانونيًا مؤسًسا أصوالً وقائًما بشكل شرعي بموجب القوانين المنطبقة 

  أن يتمتع بحق ممارسة األعمال وإبرام اتفاقيات معUPM .وأداء التزاماته بموجبها 

 ة السمعة في ما خص المسؤوليات التي قد أن يحافظ على تأمين مسؤولية صالح وسياسة تأمين مالئمة مع شركة تأمين حسن

 .UPMتطال 

  أن يدرك المخاطر التي قد يكون عرضة لها ويتخذ إجراءات مالئمة للحد منها، ويبلغUPM  على الفور إذا كان يمكن أن

 .UPMتؤثر المخاطر على أعمال 

  طات.الدفعات الرسمية، وفقًا لما تحدده السلأن يمتثل بالكامل للتشريعات الضريبية المنطبقة ويسدد كل الضرائب وغيرها من 

 .أن يمتثل بالكامل لقوانين مكافحة غسيل األموال المنطبقة وأنظمة العقوبات التجارية 

 

 االمتثال لقوانين المنافسة .6

 :UPMيتوجب على المورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع 

 محظرة على مستوى المنافسة أو االشتراك فيها أو في ممارسات  االمتثال لكل قوانين المنافسة المنطبقة وعدم إبرام اتفاقيات

تجارية أو اجتماعات مع عمالء أو موزعين أو موردين أو غيرهم من شركاء األعمال، أو بخالف ذلك المشاركة في 

 ممارسات مناهضة للمنافسة.

 

 حماية األصول والمعلومات .7

 :UPMيتوجب على المورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع 

  التعامل مع أصولUPM .بعناية 

  حماية معلوماتUPM .السرية من االستخدام أو اإلفصاح غير المصرح به 

  عدم نشر أي إعالنات أو بيانات صحفية أو غيرها من عمليات اإلفصاح العامة المتعلقة بـUPM  من دون الحصول على

 موافقة هذه األخيرة.

 رين.احترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة باآلخ 

  تجنب كل تضارب المصالح معUPM .وإبالغ هذه األخيرة على الفور في حال حدوث ذلك 
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 للموردين واألطراف الثالثة UPMمدونة 

 

 المسؤولية في الحصول على المصادر .8

 :UPMيتوجب على المورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع 

 ،أو انتهاك أي من  معرفة شركاء األعمال واختيارهم بعناية بهدف تحديد مخاطر المشاركة في أنشطة تجارية غير مشروعة

 للموردين واألطراف الثالثة، والحد منها. UPMمتطلبات مدونة 

 .االحتفاظ بسجالت كاملة ودقيقة عن كل المعامالت التجارية 

  الترويج للمتطلبات المدرجة في مدونةUPM .للموردين واألطراف الثالثة لمراحل إضافية من سلسلة اإلمداد 

 

 التفاعل مع المساهمين والمجتمع .9

 :UPMيتوجب على المورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع 

  .التواصل مع المساهمين بانفتاح وشفافية والترويج للغة الحوار مع المساهمين 

 .تقديم مساهمات إيجابية لتعزيز رفاهية المجتمعات المحلية وتطويرها، حيث أمكن 

  أعمال مع حكومات محلية، ومن ضمان التعاون بطريقة التأكد من عدم انتهاك قوانين مكافحة الفساد، في حالة ممارسة

 للموردين واألطراف الثالثة. UPMتعكس االمتثال لمبادئ مدونة 

 

 االمتثال واجب على الجميع .10

 :UPMيتوجب على المورد/الطرف الثالث الذي يتعامل مع 

  السماح لـUPM  بالتحقق من االمتثال لمدونةUPM  للموردين واألطراف الثالثة من خالل عمليات كشف في الموقع من

 قبل موارد داخلية أو خارجية.

  االستجابة الستطالعات الرأي التي تجريهاUPM .في الوقت المناسب 

  فهم أّن انتهاك القوانين أو مدونةUPM  ،من للموردين واألطراف الثالثة هذه أو الفشل في اتخاذ إجراءات تصحيحية يعتبر

 ، خرقًا للعقد، وقد يخّول هذه األخيرة إنهاء عالقة العمل مع المورد أو الطرف الثالث.UPMقبل 

 

  تزويد الموظفين بالوسائل الالزمة لإلبالغ عن مخاوفهم حول سوء التصرف بطريقة مجهولة، أو اقتراح التحسين أو تقديم

 مالحظات عامة. 

  إعالمUPM لمدونة  على الفور في حال االشتباه بخرقUPM  للموردين واألطراف الثالثة أو مالحظته. يمكن تقديم التقرير

 عبر:

 

 www.upm.com/reportmisconductالويب: 

 comreportmisconduct@upm.البريد اإللكتروني: 

Post: UPM-Kymmene Corporation 

Head of Internal Audit/Complaint 

 380صندوق البريد 

FI-00101 Helsinki 

 فنلندا

 

 ، وستتم المحافظة على سريتها التامة إلى أقصى حد ممكن.UPMستتم مراجعة التقارير المتعلقة بسوء التصرف من قبل 

http://www.upm.com/reportmisconduct
mailto:reportmisconduct@upm.com

